
Науково-технічний університет «Гірничо-

Металургійна Академія» ім. Станіслава Сташіца в 

Кракові (НТУ «АГХ») заснований в 1921 році. 

Сьогодні це один із найбільш потужних навчальних 

закладів Польщі, що налічує у своєму складі 16 факультетів, на 

яких задіяно понад 2  тис. професорсько-викладацьких 

працівників, навчаються понад 30 тис. студентів.

Факультет управління НТУ «АГХ» забезпечує навчання на 

ступінь магістра випускників ВНЗ, які прагнуть розширити та 

актуалізувати свої знання в сучасних умовах. Таке навчання 

дозволяє реструктуризувати набуті знання та адаптувати до 

вимог сучасного ринку праці Європи. Навчальний процес 

забезпечується професорсько-викладацьким складом факультету 

управління НТУ «АГХ», що 

налічує 25 докторів наук, професорів, 65 кандидатів наук,  

10 викладачів та 39 асистентів. 

Існує можливість продовження навчання 

в докторантурі, підготовки, захисту докторської 

(відповідність в Україні кандидатської) дисертації та 

отримання наукового ступеня. Студенти мають  можливість займатися різноманітними 

видами спорту. До послуг майданчики, стадіон, басейни, 

спеціалізовані секції за інтересами.
Проживання в комфортабельно облаштованих та 

підключених до мережі Інтернет гуртожитках.

Регулярно організовуються 

тематичні конкурси, вечори 

відпочинку та дискотеки

Функціонує розгалужена 

мережа дешевих та смачних 

студентських кафе та їдалень.

Навчання здійснюється польською, 

українською, російською та 

англійською мовами.

До послуг сучасна потужна 

комп’ютеризована академічна, 

віртуальна та спеціалізована 

бібліотеки, що вміщують як 

минулорічні, так і сучасні 

зібрання книг, публікацій 

польських науковців та науковців 

усього світу.

Після закінчення навчання випускники мають можливість 

успішного працевлаштування як у Польщі, так і в країнах Європи.

Студенти проходять 
практики на 
передових 
підприємствах 
Польщі та Європи.

НАВЧАННЯ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИМИ УГОДАМИ

Факультет математики та інформатики 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет управління
Науково-технічного університету
«Гірничо-Металургійна Академія»

Математично-природничий факультет
Жешувського університету

Жешувський університет відіграє провідну 

роль в ініціюванні та підтримці широких 

наукових, соціальних та культурних контактів 

з сусідніми країнами і партнерами з 

Європейського співтовариства. Геокультурні 

умови відкривають багато можливостей співпраці в рамках 

структури Карпатського Єврорегіону. Університет Жешув 

реалізує мобільність студентського та викладацького складу, 

організовує міжнародні наукові 

конференції та зустрічі. 

Дослідники з Жешувського університету беруть участь у науково-

дослідних тренінгах, лекціях, семінарах та конференціяхспільно з 

фахівцями з України та Європи.

Багато факультетів належать 

до міжнародних об'єднань та 

організацій. Студенти 

університету беруть участь у 

конференціях, організованих у різних частинах Європи в 

рамках ELSA або AEGEE.
Університет пропонує різноманітні програми для  

студентів та аспірантів, підготовки фахівців, додаткове 

навчання та освіту дорослих. 
В університеті навчається біля 20 тис. студентів. Щороку 

приступає до навчання близько 4 тис. нових студентів. 

Викладацький склад включає близько 2 тис. осіб.

Зроби крок назустріч європейському майбутньому!!!

‘

Між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та 
вказаними університетами укладено угоди про спільне навчання 2 ступеня. Згідно з 
цими угодами студенти нашого університету мають можливість паралельно здобувати 
вищу освіту в Україні та навчатися у Республіці Польщі:
Факультет: Управління, Спеціальність:  (м. Краків)Інформатика і економетрія
Факультет: Математично-природничий, Спеціальність: Застосування 
математики (м. Жешув)

 Навчання здійснюється в сучасно обладнаних 

комп'ютерних лабораторіях з необмеженим доступом до 

інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет та 

можливістю їх використання для самопідготовки.
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